
 

 

يس يوسف، في حفل توقيع مذّكرة كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القدّ 
"مرصد الوظيفة العاّمة والحكم الرشيد" التابع للجامعة وبين وزارة التنمية اإلدارّية،  تفاهم بين

في مقّر رئاسة  نبيل دو فريج والبروفسور سليم دّكاش، وذلكاألستاذ بحضور معالي الوزير 
 .2016نيسان  12الواقع في الجامعة في بيروت، يوم الثالثاء 

 اإلدارّية التنمية وزير معالي بحضور اليوم نلتقي أن يوسف القّديس جامعة في يسعدنا .1
 والحكم العاّمة الوظيفة ومرصد وزارته بين تفاهم مذّكرة على للتوقيع فريج دو نبيل األستاذ
 شّجعتم بأّنكم المعالي صاحب عملكم ولفريق لكم فشكًرا. الجامعة قبل من حديًثا المنشأ الرشيد،
 كلّ  مع التفاعل في بدورها الجامعة تقوم أن وبالتالي مضمونها على والتفاهم المذّكرة إعداد على
 الحركة هي المذّكرة هذه على والتوقيع اللبنانّية اإلدارة بموضوع عالقة لـها نهضوّية خطوة
 في السياسّية العلوم لمعهد السابقة المديرة أنشطته ترأس الذي المرصد بـها يقوم التي األولى
 عمله وطريقة وأهدافه المرصد عن الحًقا تتكّلم وسوف كيوان فاديا الدكتورة اليسوعّية الجامعة
 .مراميه لتحقيق

 اللبنانّية الدولة في اإلدارة بموضوع االهتمام أمر أنّ  النوستالجيا من وبشيء أقوله أن أودّ  ما .2
 مع 1920 السنة ومنذ طويلة فلمّدة. اليسوعّية الجامعة على بالطارئ  ليس الرشيد والحكم
 وبرسالة جدّية بمهّمة جامعتنا في الحقوق  كلّية اضطلعت لبنان على الفرنسي االنتداب تكريس
 بمختلف الناشئة اللبنانّية لإلدارة والديبلوماسّيين والموّظفين اإلدارّيين خيرة تعدّ  أن وطنّية

 عن كتابه في يتحّدث للجامعة واألسبق الراحل الرئيس دوكرييه جان واألب. وميادينها قطاعاتها
 من األكبر العدد تأهيل وهو أال عينيها نصب رئيسيًّا هدًفا وضعت التي الفرنسّية الحقوق  كلّية
 األمر إنّ  حتى. نجاح أيُّما ذلك في نجحوا وقد اللبنانّية اإلدارة سفينة ليقودوا الموّظفين كبار
 اإلداري  عدادلإل وطنّية مدرسة تأسيس حدّ  إلى فرنسا عن استقالله على لبنان حصول مع وصل
 المكان في الصالح لموّظفا إعداد حول المتراكم الطلب على لإلجابة وذلك الجامعة ضمن

 إلى يلجأون  الدولة في المسؤولون  أصبح فشيًئا وشيًئا طويالً  تدم لم التجربة أنّ  إالّ  الصالح،
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 التاريخ إلى العودة وارد في لست. وتثقيفهم وتأهيلهم واختيارهم الموّظفين إلعداد أخرى  طرق  
 في جّيدة ممارسات هنالك أنّ  نعرف. وفينا مّنا إدارة هي التي اإلدارة على الحكم إلى أو تأريًخا
 الستكانة وذلك اإلدارة، في مضطرب وضع على الضوء يسّلط ونقرأه نسمعه ما أنّ  إالّ  اإلدارة،
 وا عادة التحديث إلى السعي وعدم والمحاسبة المراقبة على التقاعس من لمناخ الحكم أهل بعض
 موقع إلى الوجيزة والتفاؤل األمل ومضات من ينتقل العاّمة اإلدارة واقع أنّ  فنشهد النظر

 ونهاًرا ليالً  المستمر والتدّخل اآلنية والمكاسب الحصص توزيع على الحاّدة السياسّية الخالفات
 اإلطار هذا في الوزير معالي عملكم أنّ  شكّ  وال. أيديهم بين طّيعة لجعلها اإلدارة أمور في

 بموّظفيها اإلدارة مع والتفاعل الحضور من الكثير منكم ويتطّلب صعب هو المضطرب
دارّييها  الذي المرصد هذا في نحن وها. واإلصالح النظر وا عادة والتأهيل المعايير لوضع وا 
 والتدريب األبحاث بواسطة وفاعالً  ممّيًزا نريده أكاديميًّا، وحضوًرا سنًدا تكون  أن نودّ  أنشأناه
 فنقّدم الجامعي، المستوى  على نملكها التي القدرات على الضوء نسّلط أن نريد حيث والتوجيه
 .المنهجي العمل خدمة وللمجتمع لإلدارة

 معالي وزير الدولةمع التفاهم هذه رة مذكّ يأتي توقيع يوسف،  بالنسبة إلى جامعة القّديس .3
 النال تزاو  جامعةتلتزم بهما ال بقناعتينر يلتذكلفرصة  د نبيل فريج،السيّ ة لتنمية اإلداريّ شؤون ال

 مواصلةو  ،من ناحية خدمة المجتمعا في أن تكون دائمً  اعتهاقن:  دةمتعدّ الها مهامّ  في أساس
 .من ناحية أخرى  في بناء دولة القانون  المساهمة

التي كانت  ةالمناقشات التي رافقت انعقاد الندوة الدوليّ  خالل نابال فكرة هذا المرصد في خطرت
جميًعا نا يلإبالنسبة  ت هذه اللحظةلجامعة. كانسنة على تأسيس ا 140 مرور ذكرى ب تحتفل
 جديدة. ةنطالقالبدء بابغية  تقييميعمل لحظة 

أصحاب  عانى ،الدولة اللبنانية نشأةل األولى المعالمرسم خالل بحماس  عملبالهم قيام بعد
 هزيمةمن جّراء  الصراع األليم، دوًما ينيقظالمتوهم يس يوسف، ة من جامعة القدّ الوطنيّ  فكاراأل
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على العكس  واأعرباإلرادات الطّيبة، أصحاب العزيمة  ثبطمن أن ت   وبدالً  ة.سات العامّ المؤسّ 
 المزيد من التصميم. عن

من توطيد  . ولكن بالتأكيد، ال بدّ كّل شيءتأسيس ليس علينا إعادة  دات والسادة،ها السيّ ال، أيّ 
 .بجدّيةو كّل شيء 

نتاج المعرفة  البحث العلميّ  يكمن في جامعة ة أليّ األساسيّ  المهامّ  إحدىبما أّن  تتيح التي وا 
 الذيمرصد هذا اليس يوسف إطالق جامعة القدّ  رتأتإة، األكثر فعاليّ  اإلنجازاتالمجال بالقيام ب
منذ  ّيةجتماعاإل ومعلال سعت. عامّ  منظورك جّيدةال دارةة واإلعامّ الخدمة ال يستهدفمن شأنه أن 

أال  ةالتحقيقات الميدانيّ عن  ينأى بقي حقٌل واحدو  ةجتماعيّ ة واإلفترة طويلة لدراسة النظم السياسيّ 
 ة.اإلدارات العامّ  وهو

 ،بطبيعة الحال ،بما في ذلك ةمقارن مقاربةفي  عاّمةال اإلدارات وضع تفّحصالمرصد  يقترح
الدول  تّتبعها دة، ومسارات متعدّ والنموذج األميركيّ  بعض النماذج الرائدة مثل النموذج الفرنسيّ 

 ة.العربيّ 

 العديد من الممارسات متشابهة.أّن ه من الالفت للنظر كيف القائمة، فإنّ مهما كانت األنظمة 

 بطريقة أفضل حاول فهم الحقائقن حين؟  قانون دولة ال ترسيخ سيادة من أجلكيف العمل  .4
 .ثرأك بهاتحّكم ن

س في جامعة ر  د  صات التي تً مختلف التخّص  منباحثين وطالب معّلمين  ستقبليسهذا المرصد 
يعتمدها المرصد  إشكالّيات على ون عمليباحثين وطالب أيًضا  قبلتسيسو  يوسف.يس القدّ 
ثقافة ، و ةالمحليّ  دارةالقانون، واإل دولةو  دارة الجّيدةة واإلالخدمة العامّ  ة فيتعليميّ  ر موادّ طوّ يسو 

 شّكل. وسوف يوالمجال العامّ اإلدارات العاّمة  تدور حول والوطنّية التية المشاركة الديمقراطيّ 
 في المنطقة. راتدااإل حوللدراسات المقارنة في مجال اث بحالأل امختبرً 
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الكوب نصف  ثقتنا في حقيقة أنّ  الً عكس أوّ ية التنمية اإلداريّ الدولة لشؤون عاون مع وزارة التإّن 
 تنفيذون دوًما يبغ همة، و الحياة العامّ قلب ة في بيّ الط اإلرادة ذوي  أشخاص أيًضا هناك وأنّ  مآلن

 كفاءة.ال ون إلىسعياإلصالحات و 

ة ة واإلقليميّ مات المحليّ سات والمنظّ إقامة شراكات مع مختلف المؤسّ  ايعتزم المرصد أيًض 
 بناء دولة القانون.و  إلداراتا جانبمن  الجّيدة دارة العاّمةموضوع اإلب ةة المهتمّ والدوليّ 

 أيًضا بحاثنتج األيه سوف ولكنّ  هذا المرصد هو عضويّ ل الفرنكوفونيّ البعد  ا، فإنّ وأخيرً 
 ة.ة واإلنجليزيّ غتين العربيّ باللّ 

في معهد العلوم  ةزال أستاذتي ال تدة فاديا كيوان الالمرصد إلى السيّ  اهذ إدارة نافلقد كلّ  .5
 مستوى  صل إلىليا جدًّ  عالًيا وجعله يحّلق وقت سرعفي أالمرصد هذا  بإطالقوعدت و ة السياسيّ 

تفسها خ وترسّ  اتهامن جديد من أزم ولدتة الدولة اللبنانيّ  ويحّققها من أجل رؤيةآمال اللبنانيين 
 .اتضطراباال التي ترزح تحت وطأة هذه في منطقة الشرق األوسطدعوتها  حّققلت

ا بالتعاون مع جامعة ا كبيرً فريج، الذي أبدى اهتمامً  ود األستاذ شكًرا جزياًل معالي الوزير، شكرأ
 رةمذكّ هو و أال التعاون من إلعداد هذه األداة  بتفان   هنفس مقدّ  الذيفريقه كذلك يس يوسف، و القدّ 

اب رئيس السادة نوّ والسّيدات و السفراء والمستشارين، السادة ا أن أشكر أيًض  . وأودّ التفاهم
 .هم لناتشجيعات لوجودهم بيننا و وعمداء الكليّ  الجامعة

 يشّكالن هيئتين وهماة جنة العلميّ اللّ  أعضاءستشارية و جنة اإلأن أشكر أعضاء اللّ  ا، أودّ أخيرً 
 مرصد.لهذا ال تينقياديّ 

ة أخرى مرّ  لتكون يس يوسف لجامعة القدّ  أعطيتم فرصة ،رةمن خالل هذه المذكّ معالي الوزير، 
 .مزدوًجا اشكرً وبناًء عليه، أوّجه لكم ة في لبنان. سات العامّ خدمة المؤسّ في و في خدمة لبنان، 

 


